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સરકારી ાલામાં ભણતા એક લળદ્યાથીનો ભગોળાનને પત્ર : 
************************************ 

 

પ્રિમ પ્રભત્ર બગલાન, 

                            જમ બાયત વાથે જણાલલાનંુ કે શંુ તાયા બવ્મ ભંદદયથી થડે દૂય આલેરી એક 

વયકાયી ળાાના વાતભા ધયણભાં બણું છંુ.ભાયા પ્રતાજી દાણાીઠભાં ભજૂયી કયે છે અને ભાયી ભા 

યજ ફીજાના ઘયકાભ કયલા ભાટે જામ છે.શંુ ળંુ કાભ બણું છંુ? એની ત ભાયા ભા-ફાને ખફય નથી 

ણ, શા કદાચ પ્રળષ્મલૃતીના ૈવા અને ભપત જભલાનું પ્રનળાભાં ભે છે ,એટરે ભાયા ભા-ફા ભને 

યજ ૫ કલ્લાક પ્રનળાે તગડી દે છે.બગલાન ફે-ચાય વલાર ૂછલા ભાટે ભં આજ તને ત્ર રખ્મ છે 

કાયણ ભાયા વાશેફે કીધું’તું કે તું વાચી લાત જરૂય વાંબે છે. 

પ્રશ્ન ૧. 
શંુ યજ વાંજ ેબગલાન તાયા ભંદદયે આલંુ છંુ અને પ્રનમપ્રભત વલાયે પ્રનળાે જાઉં છંુ , 

ણ શં બગલાન તાયી ભૂપ્રતિની ઉય આયવશાણનું A.C. ભંદદય છે અને ભાયી પ્રનળાની ઉય જ ે

છારંુ છે તેભાથી દય ચભાવે ાણી ટકે છે આલંુ ળંુ કાભ? 

પ્રશ્ન ૨. 
 

તને ૩૨ બાતના કલાન ીયવામ છે અને તું ત ખાત મ નથી અને શંુ દયયજ ફયે ભધ્માશન 

બજનના એક ભુઠ્ઠી બાતથી બુખ્મ ઘયે જાઉં છંુ આલંુ કેભ? 

પ્રશ્ન ૩. 
ભાયી નાનીફેનના પાટેરા ફ્રક ઉય ત કઈ થીગડંુ મ ભાયલા આલતું નથી અને ,તાયા ચયંગી નલા 

નલા લાઘા વાચું કશંુ ત શંુ દયયજ તને નશી તાયા કડાં જોલા ભાટે ભંદદયે આલંુ છંુ? 

પ્રશ્ન ૪. 
તાયા િવંગે રાખ ભાણવ ભંદદયભાં વભાતા નથી અને ંદયભી ઓગસ્ટે જ ે૨૬ભી જાન્મુઆયીએ જ્માયે , 

શંુ ફે ભદશનાથી ભશેનત કયેરંુ દેળબપ્રતત ગીત યજુ કરંુ ને ત્માયે ભાયી વાભે શમ છે ભાત્ર ભાયા પ્રળક્ષક 

અને ભાયા ફાપ્રભત્ર. 

શં બગલાન તાયા ભંદદયે જ ેવભાતા નથી ઈ ફધામ ભાયા ભંદદયે કેભ ડકાતા નથી? 

પ્રશ્ન ૫. 
તને ખટંુ રાગે ત બરે રાગે ણ ભાયા ગાભભાં એક પાઈલસ્ટાય શટેર જલંુે ભંદદય છે બગલાન અને 

એક ભંદદય જલેી િાથપ્રભક ળાા છે.િબુ ભં વાંબળંુ્ય છે કે તું ત અભાયી ફનાલેરી ભૂપ્રતિ છ તમ આલી 

જરજરાટ છ ત અભે ત તાયી ફનાલેરી ભૂપ્રતિઓ પ્રછમે,અભાયા ચશેયા ઉય નૂય કેભ નથી? 
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ળતમ શમ ત બગલાન આ ાંચેમવલારના જલાફ આજ ેભને લાપ્રિક યીક્ષાભાં કાભ રાગે , 

બગલાન ભાયે ખૂફ આગ બણલંુ છે ભાયે ડૉતટય થાલંુ છે ણ ભાયા ભા-ફા ાવે પ્રનળાની પીના 

કે ટુ્યળનના ૈવા નથી, 

 

તું ખારી જો તાયા એક દદલવની દાનેટી ભને ભકરને બગલાન ત આખીમ જંદગી શંુ બણી ળકંુ.  

પ્રલચાયીને કે ’જ ેદસ્ત પ્રલચાયી રેજ ેકાયણ કે શંુમ જાણું છંુ કે તાયે ઘણામને ૂછલંુ ડે એભ છે.  

યંતુ વાતભા ધયણની લાપ્રિક યીક્ષા શેરા તું જો ભાયાભાં ધ્માન નશી દે ભને ૈવા નશી ભકરે ત , 

ભાયા ફાુ ભને વાભે ચાલાાની શટરે યજના ાંચ રૂપ્રમાના બવ્મ ગાયથી નકયીએ યાખી દેળે.  

છી આખીમ જંદગી શંુ તાયા શ્રીભંત બતતને ચા ાઈળ બગલાન ણ તાયી શાયે પ્રકટ્ટા કયી નાખીળ.  

જરદી કયજ ેિબુ વભમ ફશુ ઓછ છે તાયી ાવે અને ભાયી ાવે ણ  

 


